
ПДВ

1
1.2. Відкриття рахунку
1.3. Комісія за щорічне розрахунково‐касове обслуговування Без ПДВ
1.4. Комісія за щомісячне обслуговування неактивного рахунку (1) Без ПДВ
1.5. Незнижувальний залишок на картрахунку

1.6. Комісія за закриття рахунку Без ПДВ

2

2.1. На залишок власних коштів (рахунок в UAH), (річних)

2.2.

Розмір процентів, що нараховується за кредитом, наданим Клієнту внаслідок 

перевищення сум видаткових операцій  над  платіжним  лімітом,  %  

(нарахування  здійснюється  на  фактичну  суму  заборгованості  із  розрахунку 

% річних)

2.3.

Розмір процентів, що нараховується на прострочену заборгованість, 

нарахування здійснюється на фактичну суму простроченої заборгованості із 

розрахунку % річних

3

3.1. Оформлення основної платіжної картки:
3.1.1. ‐ MasterCard WORLD debit (безконтактна) персоніфікована (іменна)
3.1.2. ‐ MasterCard WORLD debit (безконтактна) неперсоніфікована (картка миттєвого 
3.1.3. ‐ MasterCard Platinum (безконтактна) персоніфікована (іменна)
3.2. Строк дії картки

3.3.
Оформлення додаткових карток (в т.ч. на інших осіб) та переоформлення на 

новий термін дії (за кожну наступну додаткову картку):
3.3.1. ‐ MasterCard WORLD debit (безконтактна) персоніфікована (іменна) Без ПДВ

3.3.2.
‐ MasterCard WORLD debit (безконтактна) неперсоніфікована (картка миттєвого 

оформлення)*
3.3.3. ‐ MasterCard Platinum (безконтактна) персоніфікована (іменна) Без ПДВ
3.4. Строк дії картки
3.5. Переоформлення на новий термін дії основної картки
3.6. Заміна основної та додаткової платіжної картки:

3.6.1.
‐ за ініціативою клієнта у разі втрати, крадіжки, пошкодження, зміна прізвища 

держателя тощо:
3.6.1.1

.
‐ MasterCard WORLD debit (безконтактна) персоніфікована (іменна) Без ПДВ

3.6.1.2

.

‐ MasterCard WORLD debit (безконтактна) неперсоніфікована (картка миттєвого 

оформлення)
3.6.1.3 ‐ MasterCard Platinum (безконтактна) персоніфікована (іменна) Без ПДВ
3.6.2. ‐ за ініціативою банку

4 ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ власні кошти кредитні кошти власні кошти кредитні кошти

4.1. ПОПОВНЕННЯ  РАХУНКУ:
4.1.1. Готівковим шляхом через касу АТ «КІБ»

4.1.2.

Зарахування коштів з використанням технології Money Send / Visa Direct 

(переказ з картки на картку),  зарахування нарахованих відсотків по депозиту та 

суми вкладу

4.1.3. Інші безготівкові зарахування
4.2. БЕЗГОТІВКОВИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ:
4.2.1. Перерахування коштів за заявою (дорученням) Клієнта на переказ коштів:
4.2.1.1 ‐ на рахунки, відкриті в Банку Без ПДВ
4.2.1.2  ‐ на власні депозитні рахунки, відкриті в Банку
4.2.1.3 ‐ на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП) Без ПДВ

4.2.2.
Перерахування коштів з використанням технології Money Send / Visa Direct 

(переказ з картки на картку) (3)
5 UAH 3,5% + 5 UAH 5 UAH 3,5% + 5 UAH Без ПДВ

4.3. ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ ТА РОЗРАХУНКИ:
4.3.1. Видача готівки (без використання ПК) через каси АТ «КІБ» Без ПДВ
4.3.2. Видача готівки (з використанням ПК) через каси та банкомати АТ «КІБ» 0,5% + 1 UAH 4,0% + 5 UAH 0,5% + 1 UAH 4,0% + 5 UAH Без ПДВ
4.3.3. Видача готівки (з використанням ПК) через банкомати інших банків України:
4.3.3.1 ‐ за картками MC WORLD debit
4.3.3.2 ‐ за картками MC Platinum
4.3.4. Видача готівки (з використанням ПК) через каси інших банків України

4.3.5.
Видача готівки (з використанням ПК) через каси та банкомати за межами 

України
2,0% + 50 UAH 4,0% + 50 UAH 2,0% + 50 UAH 4,0% + 50 UAH Без ПДВ

4.4. Безготівкові розрахунки за товари та послуги

4.5.
Комісія за конвертацію, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти при 

списанні коштів з рахунку  (2)
Без ПДВ

4.6. Комісія за видачу власних коштів при закритті рахунків

5

5.1.
Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на рахунку в 

банкоматах та ПОС‐терміналах АТ «КІБ» на чек та/або екран

5.2.
Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на рахунку в 

банкоматах та ПОС‐терміналах банків України на чек та/або екран
Без ПДВ

5.3. Зміна ПІН‐коду через меню банкомату Без ПДВ

5.4. Надання щомісячної виписки по Рахунку (при зверненні в АТ «КІБ»)
5.5. Видача довідок, пов’язаних з РКО та/або станом рахунку:
5.5.1. ‐ за кожну довідку українською мовою Без ПДВ
5.5.2. ‐ за кожну довідку англійською мовою Без ПДВ
5.5.3. ‐ довідка про закриття рахунку 

5.6.
Щомісячна плата за надання виписок по рахунку за допомогою послуги SMS ‐ 

Banking (SMS надсилаються за операціями на суму від 100,00 грн.)

5.7.
Терміновий випуск картки (додатково до тарифу за оформлення / 

переоформлення картки)

5.8. Користування сервісами в аеропортах України за карткою)(4)
В т.ч. ПДВ 

20%

6

6.1.

Запит, уточнення проведених операцій, що заперечуються держателем картки, 

в Міжнародній Платіжній  Системі  (далі  ‐  МПС),  у  разі,  якщо  претензія  

клієнта  була  підтверджена

6.2.
Запит, уточнення проведених операцій, що заперечуються держателем картки, 

в МПС, у разі, якщо претензія клієнта була спростована

7

8

не тарифікується

не тарифікується

100,00 UAH

не тарифікується

не надається

2 рази в календарний місяць ‐ безкоштовно (Fast Line або 

відвідування Бізнес‐зали Mastercard на вибір);

3й раз та наступні: Fast Line ‐ 25 EUR за раз, відвідування 

Бізнес‐зали Mastercard ‐ 35 EUR за раз

не тарифікується
не тарифікується

КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ (овердрафт) на картковий рахунок (для договорів, оформлених до 26.04.2021 р.)

не надається

не тарифікується

200,00 UAH

перша зміна протягом терміну дії картки ‐ не 

тарифікується, друга та наступні ‐ 5,00 UAH

Інформацію про ліміти по Вашим карткам Ви можете дізнатись на сайті АТ «КІБ» www.cib.com.ua або за телефоном гарячої лінії 0‐800‐501‐200

ЛІМІТИ НА ОПЕРАЦІЇ ПО КАРТКАХ (за добу, екв. UAH)

не тарифікується

ОПЕРАЦІЇ З КАРТКОЮ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

ДОДАТКОВІ  ПОСЛУГИ

не тарифікується

1,00%

не тарифікується

5,00 UAH

100,00 UAH

не надається

Без ПДВ1,5% + 5 UAH 4,0% + 5 UAH

не тарифікується не надається

не надається

250,00 UAH

не тарифікується

не тарифікується не надається

1,5% + 5 UAH 4,0% + 5 UAH

100,00 UAH

не надається

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Тарифного Комітету №37 від 26.04.2021 р. 

Тарифний пакет: «Кредитна картка» (UAH)

ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ ТА ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ

НАРАХУВАННЯ  ПРОЦЕНТІВ

3 роки

ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

не тарифікується

0,00%

діють з 01.06.2021

не надається

«Кредитка ЗВИЧАЙНА»

не тарифікується

20,00 UAH

Тарифи на послуги та операції за поточними рахунками фізичних осіб з використанням електронних платіжних засобів 

ТАРИФНІ ПЛАНИ

безкоштовно, якщо залишок коштів більше або дорівнює 25,01 грн., в розмірі залишку на рахунку, якщо 

залишок коштів на рахунку менше або дорівнює 25,00 грн.

не тарифікується

«Кредитка PLATINUM+»

1 200 UAH
200,00 UAH

4% + 5 UAH

не надається

250,00 UAH

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується
1,5% + 5 UAH

1,0% + 5 UAH

0,00%

не надається

не тарифікується
не тарифікується не надається

0,00%

3 роки



8.1.
Максимально можливий розмір Кредитного ліміту (овердрафту) (без 

запезпечення, на поточні потреби)

8.2. Мінімальний ліміт Кредитного ліміту (овердрафту)

8.3.

Пільговий період користування кредитними коштами по операціям, які 

здійснені в торгівельній мережі/мережі інтернет, за умови  повного 

повернення Клієнтом суми загальної заборгованості до дати закінчення 

пільгового періоду

8.4. Процент за користування кредитом під час пільгового періоду кредитування, % 

8.5. Відсоткова ставка за користування овердрафтом (річна, фіксована)

8.6.
Розмір обов’язкового мінімального платежу за Договором (обчислюється 

щомісячно в Розрахунковий день у разі виникнення заборгованості) 

8.7. Дата внесення  обов’язкового мінімального платежу

8.8. Штраф за кожний пропуск  обов’язкового мінімального платежу

* Не більше 3‐х додаткових платіжних карток до рахунку.

(1)

(2)

(3)

(4)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6
Контакт-центр: 0 800 501 200, +38 (044) 290-79-00
e-mail: cib@cib.com.ua, web: http://www.cib.com.ua

до 55 днів

90,00 UAH

 За умови оформлення картки типу «Platinum» та здійснення з використанням картки транзакцій в торгово‐сервійсних мережах та мережі Інтернет за останні 30+5 днів перед вильотом на суму понад 

6000 гривень (детальніше про умови на сайті Mastercard: https://www.mastercard.ua/). Оплата стягується з поточного рахунку в гривневому еквіваленті по комерційному курсу Банку, встановленному 

для операцій з платіжними картками  на дату списання, в місяці, наступним за місяцем, в якому було використано послуги. 

При здійсненні переказу коштів додатково може стягуватись комісія іншими фінансовими компаніями/банками.

Плата за обслуговування неактивного рахунку (при відсутності руху коштів по всії поточних рахунках клієнта впродовж 12 місяців. До руху коштів по рахунку не відносяться операції, ініційовані Банком, 

зокрема: зарахування Банком процентів, нарахованих на залишок коштів, договірне списання комісійної винагороди (комісії) за надані послуги/здійснені операції, переоцінка валютних коштів, списання 

коштів на вимогу згідно рішень виконавчих органів, якщо такі мали місце. Плата стягується в розмірі, який не перевищує суму залишку на рахунку.

У випадку проведення розрахунків за товари/послуги та/або отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти карткового рахунку, курс, за яким здійснюється списання, дорівнює комерційному 

курсу Банку, що встановлений для розрахунків

9% від суми використаного Кредиту,  а також комісійні винагороди та плати, нарахування за Договором згідно 

тарифів Банку, але не менше 50 грн. та не більше існуючої суми заборгованості за договором

до 25 числа кожного місяця включно

0,000001

48,00%

до 50 000,00 UAH до 150 000,00 UAH

1 000,00 UAH 1 000,00 UAH


